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Krajinou pro chov a výcvik ceremoniálních 
kočárových koní v Kladrubech nad Labem
Stezka přináší nevšední procházku Krajinou pro chov a výcvik ceremoniálních 
kočárových koní v Kladrubech nad Labem, která byla zapsána na Seznam světového 
kulturního a přírodního dědictví UNESCO v roce 2019. Na několika zastaveních se 
zde dozvíte zajímavosti o krajině a její historii. Pokud si chcete ověřit své znalosti, 
vyzkoušejte otázky našeho kvízu nebo speciální aplikaci.

A  zámek
B  kostel
C  závodiště
D  park Mošnice

E  infocentrum/restaurace
H  stájový dvůr Josefov
J  socha sv. Jana Nepomuckého
K  odpočinkový kout

Celková délka stezky 5,3 km
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Kvíz pro děti

1. Jak se jmenuje řeka, která protéká blízko hřebčína?

2. Jakou barvu mají koně, kteří se chovají v našem hřebčíně a jak se 
jim říká?

3. Jaké stromy se pěstovaly v zámeckém sadu?

4. Jak se říká samicím koní?

5. Kolik měsíců je hříběti, když je přivedeno do dvora Františkov?

6. Jak se říká rameni řeky, které se nevlévá zpátky?

7. Jak se jmenuje náš největší brouk, kterého můžete potkat v parku 
Mošnice?

8. Co je to alej?

9. Proč potřebují v hřebčíně pastviny?

10. K čemu slouží obory?

11. Co všechno mohou koně tahat?

12. K čemu všemu se používá dřevo z lesa v hřebčíně?

Kvíz pro dospělé

1. Jak se jmenuje krajinářský park, který je součástí areálu hřebčína?

2. Kterému významnému českému šlechtickému rodu patřilo kladrubské 
panství v 16. století, kdy zde byla založena obora pro chov koní?

3. V kterém roce zachvátil kladrubský areál rozsáhlý požár?

4. Jak se jmenuje světec, jehož socha se nachází na rozdvojení cest 
u Josefova?

5. Podle koho je pojmenován stájový areál Františkov a proč?

6. Jak dlouhý je Opatovický kanál?

7. Vyjmenujte některé dřevokazné brouky, které můžete potkat 
v parku Mošnice?

8. Co je to ferme ornée?

9. Proč se jmenuje Miláčkova louka zrovna takto?

10. Jak se jmenoval ředitel hřebčína, za něhož došlo k založení parku 
Mošnice?

11. Která vzácná hrušeň je v parku vysazena?

12. Jaké stromy převažují v kladrubských lesích?


